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Lantmäteriet har mottagit remissen med begäran om yttrande över it-drifts
utredningens delbetänkande "Säker och kostnadseffektiv it-drift - rättsliga 
förutsättningar för utkontraktering" (SOU 2021:1). 

Lantmäteriet tillstyrker i huvudsak betänkandets förslag och bedömningar. 

ALLMÄNNA SYNPUNKTER 

Lantmäteriet vill framhålla att myndigheten ställer sig positiv till förslagen 
som helhet. Lantmäteriet menar att de förslag utredningen har lagt fram bi
drar till att skapa bättre förutsättningar för digitalisering av den offentliga 
förvaltningen. Utredningen bidrar även till att tydliggöra de rättsliga förut
sättningarna för utkontraktering av it-drift till privata tjänsteleverantörer. 

Därutöver har Lantmäteriet följande synpunkter på it-driftsutredningens del
betänkande. 

DEN SEKRETESSBRYTANDE BESTÄMMELSENS UTFORMNING 

Lantmäteriet ställer sig positiv till införandet av en sekretessbrytande be
stämmelse och menar att den tydliggör hanteringen av sekretessreglerade 
uppgifter vid utkontraktering. 

Lantmäteriet anser dock att utformningen av den sekretessbrytande bestäm
melsen i 10 kap. 2 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 
bör ändras för att bättre följa systematiken i OSL. Den föreslagna lagtexten 
bör därför ändras så att "företag" tas bort och förslagsvis istället tas upp som 
exempel på aktör som innefattas i begreppet "enskild" i författningskom
mentaren. 

Lantmäteriet föreslår att 10 kap. 2 a § 1 st. OSL får följande lydelse: 

Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en enskild eller till en an

nan myndighet som har i uppdrag att uiföra endast teknisk bearbetning eller 
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teknisk lagring av de uppgifter som lämnas utför den utlämnande myndig
hetens räkning. 

Lantmäteriet välkomnar vidare utredningens bedömning att den sekretess
brytande bestämmelsen med intresseavvägning kompletteras med central 
vägledning och stöd till statliga myndigheter, kommuner och regioner för att 
säkerställa utkontraktering med bibehållen säkerhet. Lantmäteriet anser att 
den vägledning som lämnas i delbetänkandet avseende hur intresseavväg
ningen ska genomföras inte är tillräckligt tydlig. 

7.4.3 VAD AVSES MED EN TREDJELANDSÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER? 

Utredningen har bedömt att det utgör en överföring av personuppgifter till 
tredjeland när en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbiträde be
handlar personuppgifter genom användning av utrustning som finns i tredje
land. Det saknar därvid betydelse hur lång eller kort tid som utrustningen 
används och om uppgifterna är krypterade eller pseudonymiserade - det är 
alltjämt fråga om personuppgifter och en överföring av sådana uppgifter. 

Lantmäteriet anser att utredningens bedömning av vad som avses med en 
tredjelandsöverföring av personuppgifter kan få vidsträckta konsekvenser, 
inte minst kopplat till svenska myndigheters internationella arbete. Skriv
ningen får förstås innefatta att så snart en anställd vid en svensk myndighet 
utför arbete på medtagen teknisk utrustning i tredje land innebär det en tred
jelandsöverföring om den anställde behandlar personuppgifter. 

Lantmäteriet menar att ett sådant ställningstagande som utredningen har 
gjort kräver mer utredning än vad som är möjligt inom ramen för detta be
tänkande. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Susanne Ås Sivborg. I 
ärendets slutliga handläggning har deltagit ställföreträdande generaldirektör 
Anders Lundquist, chefsjuristen Maria Monthure, verksamhetsområdeschef 
Anders Sandin, verksamhetsområdeschef Anna Granström, enhetschef Ma
rika Ersholt samt juristen Åsa Lindroos, den sistnämnde föredragande. 

Susanne Ås Sivborg 

Åsa Lindroos 
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